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§4.1 Reacties en energie

Elke reactie kent een energie-effect. Er komt warmte vrij of er is juist warmte 
nodig. De hoeveelheid energie kan per reactie zeer verschillend zijn. 
Brandstoffen zoals aardgas leveren veel energie in de vorm van warmte en licht. 
Benzine in je scooter levert energie in de vorm van arbeid waarbij ook (niet-
nuttig gebruikte) warmte vrijkomt.



§4.1 Reacties en energie

Wet van behoud van energie

Een van de belangrijkste wetten in de natuurwetenschappen is de wet van 
behoud van energie. Deze stelt dat bij een proces energieomzettingen kunnen 
plaatsvinden, maar dat de totale hoeveelheid energie constant blijft. Bij 
energieomzettingen moet je bij chemische reacties denken aan het omzetten 
van chemische energie in warmte, licht, elektrische energie en arbeid.

Stof A (100 J) Stof C (80 J)

+ → + + Energie

Stof B (50 J) + Stof D (20 J) +

150 J 100 J 50 J



§4.1 Reacties en energie

Wet van behoud van energie

In hoofdstuk 2 heb je kennisgemaakt met ΔE als de verandering van chemische 
energie bij een reactie. De beginstoffen hebben een andere energie-inhoud 
dan de reactieproducten.

De verandering in chemische energie van de stoffen is dan:

ΔE = Ereactieproducten - Ebeginstoffen

Als ΔE < 0 neemt de chemische energie van de stoffen af en komt er dus 
volgens de wet van behoud van energie tijdens de reactie energie vrij 
(exotherme reactie).

Als ΔE > 0 dan is er juist energie nodig om de reactie te laten verlopen en de 
chemische energie van de stoffen te laten toenemen (endotherme reactie).



§4.1 Reacties en energie

Wet van behoud van energie

ΔE < 0, dus een exotherme reactie.



§4.1 Reacties en energie

Wet van behoud van energie

ΔE > 0, dus een endotherme reactie.



§4.1 Reacties en energie

Energie en enthalpieverandering

Bij chemische reacties wordt de energieverandering meestal uitgedrukt in een 
hoeveelheid warmte. Zoals je in hoofdstuk 2 al hebt geleerd, spreek je van een 
exotherme reactie als er warmte vrijkomt en van een endotherme reactie als er 
warmte nodig is. 

Ook kan de chemische energie worden omgezet in een andere energievorm, 
zoals arbeid. Denk maar aan een benzinemotor, waarbij de chemische energie 
van de benzine wordt omgezet in warmte en arbeid. De geleverde energie ΔE is 
de som van reactiewarmte Q en arbeid W:

ΔE = Q + W

Omdat de druk en de temperatuur in de cilinder van een explosiemotor enorm 
stijgen, kan een flink gedeelte van de chemische energie worden omgezet in 
arbeid.



§4.1 Reacties en energie

Energie en enthalpieverandering

Bij reacties met constante druk wordt nauwelijks arbeid verricht. De 
reactiewarmte (Qp) die dan ontstaat, wordt enthalpieverandering ΔH
genoemd. Omdat de verrichte arbeid bij constante druk heel klein is, is de 
enthalpieverandering dan nagenoeg gelijk aan de verandering in chemische 
energie ΔE.

De introductie van het begrip enthalpie is nodig omdat energiemetingen aan 
reacties onder constante druk gemakkelijker te doen zijn dan bij constant 
volume. BINAS tabel 56 en 57 gebruikt de termen verbrandingswarmte en 
vormingswarmte, maar deze betekenen hetzelfde als verandering van 
enthalpie. Ook in deze tabellen wordt een minteken (-) gebruikt bij een 
exotherme reactie.

tabel 38A



§4.1 Reacties en energie

Energie en enthalpieverandering



§4.1 Reacties en energie

Vormingsenthalpie en vormingswarmte

In BINAS tabel 56 en 57 staan de vormings- en verbrandingswarmten gegeven 
onder standaardomstandigheden. Standaardomstandigheden betekent dat de 
temperatuur voor en na de reactie 298 K is, dat p = p0 (de druk is gelijk aan de 
heersende luchtdruk) en dat de stoffen bij die temperatuur en druk in de meest 
stabiele fase zijn.

tabel 56 / 57
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Vormingsenthalpie en vormingswarmte



§4.1 Reacties en energie

Vormingsenthalpie en vormingswarmte

Je kunt alleen enthalpieveranderingen berekenen, niet de enthalpie van de 
stoffen zelf. Dat betekent dat verbrandings- en vormingswarmten relatieve 
waarden zijn. Als uitgangspunt zijn de elementen gekozen. Deze hebben per 
definitie enthalpie nul.

De vormingswarmte of vormingsenthalpie ΔHf
0 is de hoeveelheid warmte die 

vrijkomt of nodig is voor de vorming van 1 mol stof uit de elementen (298 K; 
p = p0). Bij elementen moet je denken aan ijzer, Fe (s), zuurstof, O2 (g) en 
koolstof, C (s). Bij koolstof is grafiet gekozen als element.

Bij een reactie met een negatieve vormingswarmte komt er warmte vrij, bij een 
positieve vormingswarmte is juist warmte nodig.

tabel 38A
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§4.1 Reacties en energie

Vormingsenthalpie en vormingswarmte

Voorbeelden:

• Volgens BINAS 57B bedraagt de vormingswarmte van methaan(g) -0,75∙105

J.mol-1 (joule per mol CH4 (g)). Dit betekent dus dat er bij de reactie
C (s) + 2 H2 (g) → CH4 (g), waarbij 1 mol CH4(g) gevormd wordt, 0,75∙105 J aan 
warmte vrijkomt.

• De verbrandingswarmte van waterstof is hetzelfde als de vormingswarmte 
van water. Water wordt hierbij namelijk uit de elementen H2 (g) en O2 (g) 
gevormd. Hierbij komt 2,86∙105 J.mol-1 aan energie vrij.
Let wel op dat het hier om vloeibaar water gaat. Zoals je kunt zien in BINAS 
57A is er ook een vormingswarmte van H2O (g), waarbij minder warmte 
vrijkomt. Dit heeft te maken met het feit dat verdampen van water energie 
kost.



§4.1 Reacties en energie

Vormingsenthalpie en vormingswarmte

Voorbeelden:

• NO2 (g) heeft een vormingswarmte van +0,332∙105 J.mol-1. Aan deze reactie 
moet dus energie worden toegevoerd.

• C (s), diamant, staat in BINAS 57A met een vormingswarmte van +0,019∙105

J.mol-1 terwijl het een element is. dit komt omdat men vastgesteld heeft dat 
grafiet, dit is ook C (s) in een andere vorm, de meest stabiele fase van het 
element koolstof is bij die temperatuur en druk en dat dus de enthalpie van 
grafiet op nul is gesteld. Dit betekent dat er energie moet worden 
toegevoegd om diamant uit grafiet te maken.



§4.1 Reacties en energie

Enthalpieverandering of reactiewarmte

Bij een reactie kun je de enthalpieverandering ΔH = Heind – Hbegin berekenen: 

ΔH = (enthalpie van de producten) – (enthalpie van de beginstoffen)

De beginstoffen en reactieproducten moeten dan voor en na de reactie onder 
standaardomstandigheden (298 K en p = p0) zijn. 

Bekijk de volgende algemene reactie:

A + B → C + D

De enthalpieverandering ΔH is dan:

ΔH = Hproducten – Hbeginstoffen = (Hstof C + Hstof D) – (Hstof A + Hstof B)



§4.1 Reacties en energie

Enthalpieverandering of reactiewarmte

De enthalpieverandering ΔH is dan:

ΔH = Hproducten – Hbeginstoffen = (Hstof C + Hstof D) – (Hstof A + Hstof B) 

Dit kan echter niet berekend worden omdat de enthalpie van een stof niet 
bekend is. Je kunt dan gebruikmaken van de wet van Hess. De wet van Hess
zegt dat de totale enthalpieverandering (ΔH) of reactiewarmte van een reactie 
gelijk is aan de som van de enthalpieveranderingen (= reactiewarmten) van 
deelstappen in die reactie.

Anders gezegd: de energieverandering van een reactie is onafhankelijk van de 
gevolgde weg van begin tot eind. Dat houdt in dat je een reactie in deelstappen 
kunt splitsen, zolang de som van alle deelstappen weer leidt tot de 
totaalreactie. 



§4.1 Reacties en energie

Enthalpieverandering of reactiewarmte

Je neemt voor de deelstappen de vormingsreacties onder 
standaardomstandigheden: 

ΔHr
0 = ΔHf

0
producten - ΔHf

0
beginstoffen

Hierin is:

• ΔHr
0 de enthalpieverandering van de reactie onder 

standaardomstandigheden ofwel reactiewarmte in joule per mol (J.mol-1);

• ΔHf
0 de vormingsenthalpie onder standaardomstandigheden ofwel 

vormingswarmte in joule per mol (J.mol-1).



§4.1 Reacties en energie

Enthalpieverandering of reactiewarmte

Omdat de vormingswarmte een getal is met de eenheid joule per mol (J.mol-1), 
moeten in deze berekening de coëfficiënten in de reactievergelijking worden 
meegenomen. In deze benadering ontleden de beginstoffen naar de elementen 
en vanuit die elementen ontstaan de reactieproducten. 

Daarom moeten bij de berekening van de reactiewarmte in geval van de 
beginstoffen de ontledingswarmten gebruikt worden. Deze zijn gelijk aan de 
negatieve vormingswarmten.

Voor de reactie a A + b B→ c C + d D betekent dat:

ΔHr
0 = (c ∙ ΔHf

0
stof C + d ∙ ΔHf

0
stof D) - (a ∙ ΔHf

0
stof A + b ∙ ΔHf

0
stof B)

Deze toepassing van de wet van Hess gebruik je om reactiewarmten vanuit 
vormingswarmten in een reactie te berekenen.



§4.1 Reacties en energie

Voorbeeldopgave 1

Wat is de enthalpieverandering (ΔHr
0) of reactiewarmte van de verbranding van 

1 mol methaan, CH4 (g), onder standaardomstandigheden?



§4.1 Reacties en energie

Verbrandingswarmte

Verbrandingswarmte onder standaardomstandigheden is hetzelfde als de 
reactiewarmte ΔHr

0 van verbrandingsreacties. In BINAS tabel 56 vind je 
verbrandingswarmten onder standaardomstandigheden.

Als de vormingswarmte van een stof niet gegeven is, kun je deze vaak wel 
berekenen met behulp van de verbrandingswarmte van die stof. Dan gebruik je 
dezelfde formule voor ΔHr

0.

tabel 56



§4.1 Reacties en energie

Vormingsenthalpie en vormingswarmte



§4.1 Reacties en energie

Voorbeeldopgave 2

Bereken de vormingswarmte van ethaan met behulp van de 
verbrandingswarmte van ethaan.



§4.1 Reacties en energie

Onthoud!

• De wet van behoud van energie geldt voor alle reacties.

• Energie kan in verschillende vormen worden omgezet.

• De reactiewarmte Q bij constante druk is hetzelfde als de 
enthalpieverandering ΔH.

• De wet van Hess geeft aan dat bij een berekening aan reactiewarmten alleen 
de begin- en eindsituatie van een reactie hetzelfde moeten zijn.



§4.2 Reactiewarmte en rendement meten

In de vorige paragraaf heb je geleerd 
hoe je de reactiewarmte kunt 
berekenen. Je kunt de reactiewarmte 
ook vrij eenvoudig bepalen door het 
temperatuurverschil tussen begin- en 
eindtoestand van een reactie te meten. 
Dit doe je in een goed geïsoleerd 
reactievat om geen warmte verloren te 
laten gaan. Je hebt geleerd dat de 
reactiewarmte bij constante druk
(p = p0) bepaald wordt, dus moet er 
ook bij de meting rekening mee 
worden gehouden. Dit is mogelijk 
doordat het goed geïsoleerde vat toch 
ook een minieme opening heeft om te 
meting bij omgevingsdruk te kunnen 
laten plaatsvinden. Een dergelijk 
instrument heet een calorimeter.



§4.2 Reactiewarmte en rendement meten

Calorimeter en soortelijke warmte

Het principe van een calorimeter is dat je de reactiewarmte kunt bepalen aan 
de hand van een temperatuurverandering van de totale inhoud binnen het 
geïsoleerde vat. Om deze bepaling met behulp van een calorimeter te kunnen 
uitvoeren, heb je het begrip soortelijke warmte c nodig.

Dit is de hoeveelheid joule die nodig is om 1 kg van een stof 1 K in temperatuur 
te doen stijgen. Omdat je meet bij constante druk gebruik je het symbool cp. Je 
moet dan de volgende formule gebruiken:

Q = cp ∙ m ∙ ΔT



§4.2 Reactiewarmte en rendement meten

Calorimeter en soortelijke warmte

Q = cp ∙ m ∙ ΔT

Hierin is:

• Q de opgenomen of afgestane warmte in joule (J);

• cp de soortelijke warmte van de gemeten vloeistof in joule per kilogram per 
Kelvin (J.kg-1.K-1);

• m de massa van de stof in kilogram (kg);

• ΔT de temperatuurverandering van de gemeten vloeistof in Kelvin (K).

Met behulp van deze formule kun je de reactiewarmte van een reactie die in 
water plaatsvindt eenvoudig bepalen. Vaak zijn de temperaturen in graden 
Celsius gegeven. Je kunt deze direct gebruiken om de ΔT te berekenen, omdat 
ΔK en Δ°C hetzelfde zijn.



§4.2 Reactiewarmte en rendement meten

Calorimeter en soortelijke warmte

In BINAS 8 t/m 12 vind je de soortelijke warmten van diverse stoffen. Let 
daarbij op de gebruikte eenheid. Vroeger werd voor de grootheid warmte de 
eenheid calorie (cal) gebruikt, tegenwoordig gebruikt men de joule (J). Op veel 
etiketten van voedingsmiddelen zie je nu beide eenheden vermeld. In BINAS 5 
staat dat 1 cal = 4,184 J.

Met een calorimeter kun je bepalen of een reactie exotherm is of endotherm. 
Als in de oplossing een temperatuurstijging gemeten wordt, is de reactie 
exotherm. Vindt er een temperatuurdaling plaats, dan is de reactie endotherm.

tabel 8 t/m 12
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Calorimeter en soortelijke warmte
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§4.2 Reactiewarmte en rendement meten

Energieomzettingen en rendement

In paragraaf 1 is beschreven dat energie niet verloren kan gaan, maar wel kan 
worden omgezet in een nadere vorm. Bij constante druk wordt nagenoeg alle 
chemische energie omgezet in warmte, zeker als de reactie in een vloeistof 
plaatsvindt. Dan kun je stellen dat de chemische energieverandering = warmte, 
ofwel:

ΔE = Qp

Deze omzetting is van groot belang voor de energieproductie op aarde. Als je 
warmte nodig hebt uit een chemisch proces, wil je het liefst dat alle chemische 
energie wordt omgezet in bruikbare warmte. Als een verwarmingsketel dit zou 
kunnen, zeg je dat het rendement 100% is.



§4.2 Reactiewarmte en rendement meten

Energieomzettingen en rendement

Rendement van een systeem is het percentage nuttig gebruikte energie van de 
totale toegevoerde energie dat dit systeem kan produceren.

rendement =
nuttig gebruikte energie

toegevoerde energie
∙ 100%

Een rendement van 100 % is nooit haalbaar omdat er altijd warmte verloren 
gaat. Deze warmte kan dus niet nuttig gebruikt worden. De nieuwste 
hoogrendementsketels (HR-cv-ketels) kunnen een rendement van 90 tot 95 
procent halen.
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§4.2 Reactiewarmte en rendement meten

Energieomzettingen en rendement

Veel slechter is het gesteld met het rendement van een benzinemotor. Bij een 
motor maak je gebruik van de formule ΔE = Q + W. Bij de verbranding van de 
benzine komt ΔE aan chemische energie vrij. Je wilt het liefst dat ΔE zo veel 
mogelijk in arbeid W wordt omgezet en dat er zo min mogelijk warmte Q wordt 
geproduceerd.

In een benzinemotor met een rendement van 100% zou er geen warmteverlies 
optreden en zou alle chemische energie worden omgezet in arbeid. Helaas 
produceert iedere benzinemotor naast arbeid ook warmte, en dit gedeelte van 
de energie is niet in nuttig gebruikte energie omgezet. Theoretisch kan slechts 
ongeveer 50% van de chemische energie in een benzinemotor worden omgezet 
in arbeid. Dit komt omdat de warmte en de druk van de gassen in de cilinder 
nodig zijn om de arbeid te kunnen leveren.
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§4.2 Reactiewarmte en rendement meten

Onthoud!

• Met behulp van een calorimeter kun je bij constante druk de reactiewarmte 
meten en berekenen.

• Chemische energie kan worden omgezet in een andere vorm, zoals warmte 
en arbeid.

• Het rendement geeft aan hoeveel procent van de toegevoerde energie wordt 
omgezet in nuttige energie.



§4.3 Reactiesnelheid

Je weet inmiddels dat chemische reacties in reactiesnelheid kunnen verschillen. 
Een explosie is een reactie die heel snel verloopt, het roesten van ijzer is een 
heel langzaam proces. Maar hoe kun je nu de snelheid van een reactie meten? 
Dan moet je eerst weten hoe de reactiesnelheid bij een chemische reactie is 
gedefinieerd.



§4.3 Reactiesnelheid

Reactiesnelheid over een bepaalde periode

De snelheid van een scooter wordt uitgedrukt in kilometer per uur, ofwel in de 
afstand die de scooter in een bepaalde tijd aflegt. Bij het meten van de 
reactiesnelheid in de scheikunde wordt het verschil in concentratie van een 
stof gemeten over een tijdsverschil.

Stel dat in een reactie stof A wordt geproduceerd en dat op het begintijdstip 
tbegin stof A een beginconcentratie [A]begin heeft. Na de reactie blijkt op tijdstip 
teind de eindconcentratie [A]eind te zijn.

Het zal duidelijk zijn dat hoe meer A er in die periode is gevormd, hoe hoger de 
reactiesnelheid is. de gemiddelde reactiesnelheid s van een chemische reactie 
is de verandering in concentratie van een stof A in mol per liter in een bepaalde 
tijdsperiode. De eenheid van de reactiesnelheid is mol per liter per seconde 
(mol.L-1.s-1)



§4.3 Reactiesnelheid

Reactiesnelheid over een bepaalde periode

𝑠 =
[A]eind−[A]begin

𝑡eind − 𝑡begin
=
∆[A]

∆𝑡
mol. L−1. s−1

In iedere reactie verdwijnen beginstoffen en worden producten gevormd. Vaak 
worden de beginstoffen met verschillende snelheden afgebroken, afhankelijk 
van hun coëfficiënt in de reactievergelijking. Ook producten kunnen met 
verschillende snelheid worden gevormd afhankelijk van hun coëfficiënten in de 
reactievergelijking.



§4.3 Reactiesnelheid

Reactiesnelheid over een bepaalde periode

N2 (g) + 3 H2 (g) → 2 NH3 (g)

Bij de omzetting van 1 mol N2 wordt tegelijkertijd 3 mol H2 omgezet. H2 wordt 
dus 3x zo snel omgezet als N2. Tijdens de reactie nemen de concentraties af, 
wat een negatieve snelheid zou opleveren.

De concentratie NH3 neemt juist 2x zo snel toe als dat de concentratie N2

afneemt, omdat NH3 in die reactie wordt gevormd. Een reactie kan echter maar 
één reactiesnelheid hebben en die moet altijd positief zijn. Een negatieve 
reactiesnelheid bestaat immers niet.



§4.3 Reactiesnelheid

Reactiesnelheid over een bepaalde periode

N2 (g) + 3 H2 (g) → 2 NH3 (g)

Verder mag het niet uitmaken met welke stof in de reactie de reactiesnelheid 
wordt bepaald. Er is daarom het volgende afgesproken:

• Als de snelheid van een reactie wordt bepaald met behulp van de afname 
van de beginstoffen, wordt de gemeten snelheid positief gemaakt met een 
minteken.

• De berekende snelheid wordt gedeeld door de coëfficiënten van de gemeten 
stof in de reactie.

𝑠 = −
1

1
∙
∆ N2

∆𝑡
= −

1

3
∙
∆ H2

∆𝑡
=
1

2
∙
∆ NH3

∆𝑡
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§4.3 Reactiesnelheid

Reactiesnelheid over een bepaalde periode

Je kunt de snelheid ook grafisch bepalen met behulp van een 
concentratiecurve. Dit is een diagram waarin de concentratie op de y-as wordt 
uitgezet tegen de tijd op de x-as.



§4.3 Reactiesnelheid

Voorbeeldopgave 8

In een vat van 1,0 L wordt op tijdstip tbegin = 0 s 0,30 mol.L-1 N2 gemengd met 
0,80 mol.L-1 H2. Bij tijdstip tbegin is [NH3] = 0,0 mol.L-1. Het volume in de reactie 
blijft constant. Op teind = 30 s is er 0,40 mol NH3 gevormd. Wat is de snelheid 
van deze reactie?



§4.3 Reactiesnelheid

Snelheid op een bepaald punt grafisch bepalen

In voorbeeldopgave 8 heb je de gemiddelde snelheid over een bepaalde 
tijdsperiode bepaald. Je kunt ook de momentane snelheid van een reactie op 
een bepaald punt in een concentratiecurve bepalen.

Als je uitgaat van de concentratiecurven
in de afbeelding hiernaast kun je de
reactiesnelheid in ieder punt van de
grafiek bepalen door in dat punt een
raaklijn te tekenen aan de concentratie-
curve.



§4.3 Reactiesnelheid

Snelheid op een bepaald punt grafisch bepalen

Stel dat je de snelheid op tijdstip t = 10 s wilt bepalen in de H2-curve. Het eerste 
wat je dan moet doen, is de raaklijn in de grafiek tekenen op dat tijdstip. De 
raaklijn is een rechte lijn die even schuin loopt als de grafiek op dat punt zelf 
doet. De steilheid van deze raaklijn kun je gebruiken om de snelheid in dat punt 
te bepalen.

Teken de raaklijn zodanig lang dat je de getallen nauwkeurig kunt aflezen op de 
x- en y-as. Uit de as-afsnede kun je de Δ[A] bepalen. Doe hetzelfde voor de tijd 
t, dan krijg je de Δt-waarde. Deel de Δ[A] door Δt, let op de eenheden op de x-
en y-as en reken zo nodig om naar mol per liter per seconde.

Let dan ook op of je nog moet delen door de coëfficiënt van de reactie waar A 
deel van uitmaakt. Als je dat allemaal gedaan hebt, krijg je de snelheid van de 
reactie in het punt waar je de raaklijn hebt getekend.



§4.3 Reactiesnelheid

Voorbeeldopgave 9

In onderstaande afbeelding zijn twee raaklijnen getekend die raken aan de 
concentratiecurve van [H2]. Bereken de snelheid van de reactie in punt 1 en 2.



§4.3 Reactiesnelheid

Snelheid op een bepaald punt grafisch bepalen

Uit voorbeeldopgave 9 wordt duidelijk dat de reactiesnelheid niet steeds 
dezelfde is, en lager wordt in de loop van de tijd. Bij een aflopende reactie 
wordt de snelheid nul als een van de beginstoffen op is.

Je kunt de reactiesnelheid meten als je in staat bent de concentratie van een 
van de deelnemende stoffen tijdens de reactie te bepalen. Bijvoorbeeld als een 
kleurstof afneemt in concentratie kun je dat direct zien doordat de oplossing 
steeds minder gekleurd wordt. Als een van de producten een kleur heeft, wordt 
de kleur steeds sterker. Ook zijn er reacties waarbij er tijdens de reactie een 
troebeling optreedt en je de tijd meet die nodig is om een ondoorzichtige 
vloeistof te krijgen.



§4.3 Reactiesnelheid

Onthoud!

• Chemische reacties kunnen enorm in snelheid verschillen.

• Met behulp van begin- en eindconcentraties kun je de gemiddelde 
reactiesnelheid over een bepaalde periode bepalen.

• Met behulp van een concentratiecurve kun je met een raaklijn de 
momentane reactiesnelheid bepalen.

• Vanuit een beginsituatie daalt de momentane reactiesnelheid gedurende de 
reactie.

• Als de concentraties van de deelnemende stoffen bij een aflopende reactie 
niet meer veranderen, is de reactiesnelheid nul.



§4.4 Botsende-deeltjesmodel

Omdat moleculen erg moeilijk zichtbaar te maken zijn, werken chemici graag 
met modellen. Dit zijn vereenvoudigde voorstellingen van de werkelijkheid. Zo is 
ook het botsende-deeltjesmodel ontwikkeld om te kunnen verklaren hoe 
bepaalde factoren de reactiesnelheid kunnen beïnvloeden.
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Botsingen

Wanneer reageren stoffen eigenlijk met elkaar? Er zijn in de loop der tijd 
diverse theorieën en bijbehorende modellen ontwikkeld om dat te verklaren. 
Het botsende-deeltjesmodel is er daar één van.

Dit model gaat uit van het principe dat deeltjes met elkaar moeten botsen 
voordat ze kunnen reageren. Het botsen moet met voldoende energie 
gebeuren, zodat de activeringsenergie wordt bereikt. Verder moet de 
ruimtelijke oriëntatie van de botsende deeltjes zo zijn dat de reactie kan 
plaatsvinden.

Als niet aan deze voorwaarden is voldaan, zal de botsing tussen de deeltjes niet 
leiden tot een reactie. Dit heet dan een niet-effectieve botsing. Een effectieve 
botsing is een botsing tussen deeltjes in een reactie waarin de uitgangsstoffen 
worden omgezet in producten.
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Botsingen

Als voorbeeld van zowel een effectieve als een niet-effectieve botsing kan de 
reactie gebruikt worden tussen stikstofdioxide en koolstofmono-oxide, waaruit 
stikstofmono-oxide en koolstofdioxide wordt gevormd:

NO2 (g) + CO (g) → NO (g) + CO2 (g)
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Botsingen

Een botsing tussen deeltjes in een reactie is dus effectief als:

• de uitgangsstoffen in de gelegenheid zijn tegen elkaar te botsen;

• de totale energie van de uitgangsstoffen voldoende hoog is;

• de ruimtelijke oriëntatie van de deeltjes tijdens de botsing zodanig is dat de 
juiste atomen tegen elkaar botsen.
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Concentratie en het botsende-deeltjesmodel

Als de concentraties van de uitgangsstoffen hoger zijn, zal de kans op botsingen 
tussen deze deeltjes groter zijn, omdat ze elkaar eerder tegenkomen. En als er 
in dezelfde tijd meer botsingen zijn, vinden er ook meer effectieve botsingen 
plaats. Bij een hogere concentratie van de uitgangsstoffen zal de 
reactiesnelheid dus toenemen.

Je kunt alleen van het begrip ‘concentratie’ spreken als een stof homogeen 
gemengd is met een andere stof. Een homogeen mengsel is een mengsel van 
stoffen die in dezelfde fase zitten.

Gassen (g) en opgeloste stoffen (aq) zijn altijd homogene mengsels. Metingen 
van de invloed van de concentratie op de reactiesnelheid zullen daarom bijna 
altijd in oplossingen of gasmengsels plaatsvinden.
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Concentratie en het botsende-deeltjesmodel

De invloed van de concentratie op de reactiesnelheid is te zien aan 
onderstaande concentratiecurve. Naarmate de concentratie daalt, neemt de 
reactiesnelheid af: de helling wordt steeds minder steil. De snelheid van een 
reactie is meestal afhankelijk van de concentratie van een of meer 
uitgangsstoffen.



https://www.youtube.com/watch?v=X6sWzkFyjXY&t=1s
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Concentratie en het botsende-deeltjesmodel

https://www.youtube.com/watch?v=X6sWzkFyjXY&t=1s


§4.4 Botsende-deeltjesmodel

Temperatuur en het botsende-deeltjesmodel

Deeltjes botsen omdat ze constant in beweging zijn. Een hogere temperatuur 
leidt tot een heftiger bewegen van deze deeltjes. Omdat deze beweging 
heftiger is bij hogere temperatuur zullen de deeltjes elkaar vaker en heftiger 
raken.

In hoofdstuk 2 heb je geleerd dat een reactie plaatsvindt als de uitgangsstoffen 
minimaal de activeringsenergie bezitten en zich in de overgangstoestand 
bevinden. In het botsende-deeltjesmodel betekent dit dat deze deeltjes dan 
met voldoende snelheid en op de juiste plek botsen om met elkaar te kunnen 
reageren.
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Temperatuur en het botsende-deeltjesmodel

In onderstaand energiediagram kun je zien hoe de moleculen botsen en in de 
overgangstoestand komen.
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Temperatuur en het botsende-deeltjesmodel

Als de botsing heftig genoeg is, krijgen de uitgangsstoffen in de overgangs-
toestand een tijdelijke binding met elkaar waarna de kans bestaat dat ze 
overgaan in de producten. De stoffen in de overgangstoestand hebben de 
hoogste energie-inhoud. 

Als stoffen in de overgangstoestand zitten, kunnen ze reageren maar dat hoeft 
niet. Ze kunnen ook terugvallen naar de beginstoffen. Ook om deze reden is het 
totale aantal botsingen dus groter dan het aantal effectieve botsingen. 

Om in de activeringstoestand te komen is energie nodig, de activeringsenergie 
Eact. Omdat deze energie aan de stoffen wordt toegevoegd, heeft deze energie 
een positief teken. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de bewegingsenergie 
of kinetische energie van de moleculen.
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Temperatuur en het botsende-deeltjesmodel

Anders gezegd: bij hogere temperatuur zijn er steeds meer deeltjes die de 
activeringsenergie bereiken en kunnen reageren. In de afbeelding hieronder zie 
je een verdelingsdiagram waarin het aantal moleculen met voldoende 
kinetische energie zichtbaar is bij twee verschillende temperaturen.
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Temperatuur en het botsende-deeltjesmodel

De moleculen rechts van de verticale stippellijn hebben voldoende kinetische 
energie om een effectieve botsing te kunnen veroorzaken. Deze moleculen 
hebben de activeringsenergie bereikt en kunnen dus reageren. In het diagram 
wordt zichtbaar dat bij een hogere temperatuur meer deeltjes zullen kunnen 
reageren waardoor de reactiesnelheid stijgt.

Een algemene regel is dat als de temperatuur 10 K stijgt, de reactie 2x zo snel 
verloopt. Dit betekent dat als de temperatuur 40 K stijgt, de reactie 2 x 2 x 2 x 2 
= 24 = 16x zo snel verloopt. Dit is een vuistregel die niet altijd opgaat, maar wel 
kun je stellen dat naarmate de stoffen in een reactie een hogere temperatuur 
hebben, de reactiesnelheid stijgt.



https://www.youtube.com/watch?v=Fa_GXl6uaaQ&t=3s
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Temperatuur en het botsende-deeltjesmodel

https://www.youtube.com/watch?v=Fa_GXl6uaaQ&t=3s
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Verdelingsgraad en het botsende-deeltjesmodel

De verdelingsgraad is van toepassing voor heterogene mengsels. Een 
heterogeen mengsel is een mengsel van stoffen die zich in verschillende fasen 
bevinden. Een bekend voorbeeld is een blok hout dat je wilt verbranden. Het 
hout is een vaste stof en reageert bij verbranding met zuurstof uit de lucht. Het 
kost enige tijd voordat het blok is verbrand.

Als je van tevoren het blok in kleine houtsnippers hakt, brandt het vele malen 
sneller. Dit komt omdat het contactoppervlak van de snippers met de zuurstof 
uit de lucht vele malen groter is dan het contactoppervlak van het blok hout. Je 
krijgt in het geval van houtsnippers meer botsingen tussen zuurstof en het hout 
in dezelfde tijd en dus ook meer effectieve botsingen.



https://www.youtube.com/watch?v=nd-LgmzZIas&t=3s
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Verdelingsgraad en het botsende-deeltjesmodel

https://www.youtube.com/watch?v=nd-LgmzZIas&t=3s
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Katalyse en het botsende-deeltjesmodel

Een katalysator is een stof die de reactiesnelheid kan verhogen zonder zelf 
tijdens de reactie te worden verbruikt. Katalysatoren zijn onmisbaar voor de 
productie van essentiële chemicaliën in de chemische industrie en het zuiveren
van uitlaatgassen in de auto.

In levende organismen zijn de enzymen in feite biokatalysatoren die de vele 
chemische reacties in ons lichaam kunnen laten verlopen bij 37 °C, een relatief 
lage temperatuur.

Een katalysator verhoogt de reactiesnelheid door de kans op effectieve 
botsingen te vergroten door het verlagen van de benodigde activeringsenergie. 
Er zijn homogene en heterogene katalysatoren.
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Homogene katalysatoren

Waterstofperoxide, H2O2, is een stof die in oplossing heel langzaam ontleedt 
volgens de reactie:

2 H2O2 (aq) → 2 H2O (l) + O2 (g)

Zoals je ziet komt er dan zuurstofgas vrij. Deze reactie verloopt heel langzaam, 
omdat de activeringsenergie Eact relatief hoog is (76 kJ.mol-1). Als je een beetje 
kaliumjodide, KI, toevoegt, verloopt deze reactie veel sneller. In dezelfde tijd 
wordt dan veel meer zuurstofgas geproduceerd. Als je KI toevoegt, verloopt de 
ontleding van H2O2 via twee deelreacties:

stap 1: H2O2 (aq) + I- (aq) → H2O (l) + IO- (aq)

stap 2: H2O2 (aq) + IO- (aq) → H2O (l) + O2 (g) + I- (aq)

+

totaal: 2 H2O2 (aq) → 2 H2O (l) + O2 (g)
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Homogene katalysatoren

stap 1: H2O2 (aq) + I- (aq) → H2O (l) + IO- (aq)

stap 2: H2O2 (aq) + IO- (aq) → H2O (l) + O2 (g) + I- (aq)

+

totaal: 2 H2O2 (aq) → 2 H2O (l) + O2 (g)

In dit voorbeeld kun je zien dat het I--ion wel deelneemt aan de reactie, maar 
niet verbruikt wordt. De I- die bij stap 1 reageert tot IO-, komt er bij stap 2 weer 
uit. Als je deze twee deelreacties optelt, krijg je weer de ontledingsreactie van 
H2O2. 
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Homogene katalysatoren

In onderstaande afbeelding zie je dat beide reactiestappen van de 
gekatalyseerde ontleding van H2O2 een lagere activeringsenergie hebben dan 
de ongekatalyseerde ontleding. Omdat de reagerende deeltjes minder energie 
hoeven te hebben voor een effectieve botsing, verloopt de gekatalyseerde 
ontleding sneller.

Omdat jodide-ionen
in dezelfde fase zitten
als de beginstof H2O2,
noem je het een 
homogene katalysator.
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Heterogene katalysatoren

Heterogene katalysatoren zitten in een andere fase dan de beginstoffen. Een 
voorbeeld waarbij een heterogene katalysator gebruikt wordt, is het proces om 
brandstoffen te maken uit koolstofmono-oxide, een belangrijk proces in de 
petrochemische industrie. In dit proces dienen kleine metaaldeeltjes als 
katalysator, zoals ijzer of kobalt die in een laagje op de drager aluminiumoxide, 
Al2O3, zitten:

8 CO (g) + 17 H2 (g) → C8H18 (l) + 8 H2O (l)

Dit proces, het zogenoemde Fisher-Tropsch proces, kan in de toekomst erg 
belangrijk worden omdat hiermee hoogwaardige brandstoffen gemaakt kunnen 
worden uit eenvoudige moleculen zoals CO en H2. Over het mechanisme van 
deze reactie is weinig bekend, maar in ieder geval verlagen ook deze 
katalysatoren de activeringsenergie.

Co/Al2O3

katalysator
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Enzymen

Een enzym is een katalysator in biologische systemen. Het is een groot en 
complex molecuul dat door zijn driedimensionale bouw in staat is één 
bepaalde reactie te versnellen. Het kan een beginstof (meestal substraat 
genoemd) op een zodanige manier op de actieve plek van dit enzym binden dat 
de reactie gemakkelijker verloopt. Het aantal effectieve botsingen stijgt 
daardoor sterk.

Enzymen zijn zo gebouwd dat na de reactie het product weer gemakkelijk 
losgelaten kan worden, zodat het enzym weer beschikbaar komt voor een 
volgende beginstof:

De snelheid van de reactie wordt bij lage concentratie van het enzym bepaald 
door de concentratie beginstof, bij hogere concentratie door de hoeveelheid 
enzym. De beginstoffen worden molecuul voor molecuul met hoge snelheid 
omgezet in producten.
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Enzymen

Een enzym bestaat uit een
complexe driedimensionale
eiwitstructuur (blauw) en kan
op de actieve plek een begin-
stof binden (geel).
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Onthoud!

• Het botsende-deeltjesmodel wordt vaak gebruikt om reacties tussen stoffen 
te kunnen verklaren.

• Er bestaan homogene en heterogene katalysatoren om een reactie te 
versnellen. Homogene katalysatoren bevinden zich in dezelfde fase als de 
beginstoffen, heterogene katalysatoren bevinden zich in een andere fase.

• Het aantal effectieve botsingen kan worden vergroot door de temperatuur 
en de concentratie van stoffen in homogene mengsels te vergroten of een 
katalysator toe te voegen.

• In heterogene mengsels kan de verdelingsgraad, de concentratie, de 
temperatuur of het gebruik van een heterogene katalysator de 
reactiesnelheid vergroten.

• Katalysatoren verlagen de activeringsenergie van een reactie.

• Heterogene katalysatoren zijn van groot belang in de chemische industrie.

• Enzymen zijn katalysatoren voor biologische reacties.


